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Маріну, як тренера і коуча я знаю приблизно 7 років. Наше знайомство 
почалося з тренінгів для менеджерв, які GOLDEN STAFF надавав моїй компанії. 
Я був учасником кількох з них і саме тренінги з Маріною запам’яталися мені 
найбільше. Чим? Не темами, хоча вони були цікаві. Вони запам’яталися 
тренером. ЇЇ ставленням, професіоналізмом, подачею матеріалу, динамікою – 
все було ідеальним для мене. А найважливіше, що Маріна викликала у мене 
глибоку повагу та довіру. Я дуже ціную це в людях і це – велика рідкість. 
Причому не тільки серед тренерів… ) 

 

Тому, коли прийшов час мені змінювати місце роботи і потрібен був кар’єрний 
коуч – у мене не було жодних сумнівів, до кого звернутися. І мені пощастило, 
що Маріна погодилася працювати зі мною. 

 

Я не з тих людей, які хочуть чути від коуча тільки те, що вони хочуть чути. 
Мені потрібен був відвертий і професійний зворотній зв’язок. «Копняк», якщо 
завгодно. І я все це отримав у потрібній мені формі і з необхідних змістом! 

 

Ми займалися біля 2-ох місяців мінімум 1 раз на тиждень. Усього провели 20-30 
сесій. І це був незабутній і корисний для мене час! 

 

Починалися заняття з чіткого виявлення і постановки цілей. Це сильно 
допомогло у подальшому, бо з самого початку було зрозуміло, куди ми 
рухалися. 

Теми сесій, які ми визначили були: 

• Ефективний пошук роботи та позиціонування себе на ринку 

• Написання резюме 

• Було кілька сесій, на яких ми практикували проходження інтерв’ю. З 
відеокамерою і подальшим детальним розбором матеріалу. 

• У мене були сумніви у моїй мотивації, як менеджера тому потрібно було з 
цим розібратися 
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• Було кілька терапевтичних сесій, на яких ми глибоко копали у моїх 
«тарганах» 

• В кінці я пройшов тестування Хоган, яке дозволило мені зрозуміти де я 
зараз, які мої сильні і слабкі сторони і куди рухатися далі. 

•  

Хоч стиль Маріни впевнений і енергійний – вона була достатньо чутлива до 
найменших змін з мого боку. Я повністю відчував, що вона за мене і, що я можу 
повністю розкритися. Це сильно допомагало і підтримувало. Коли потрібно 
було вона говорила і запитувала, коли потрібно – слухала. І у кожен момент я 
відчував надзвичайну увагу до того, що я думаю і відчуваю. Мене вправно 
«вели» і це було супер відчуття. 

 

Зараз я пригадую, що кожна зустріч з Маріною була зустріччю з другом, а не з 
вчителем чи коучем. Я знаю, що мій коуч свідомо і непомітно для мене 
створював атмосферу довіри. Саме в таких умовах мені найкомфортніше 
працювати. 

 

Один з найважливіших уроків, які я виніс для себе від коуч-сесій з Маріною 
було те, що я достатньо імпульсивний і легко емоційно збуджуюся на інтерв’ю. 
В той час, коли така поведінка дозволяє додавати енергії у роботі з людьми – на 
інтерв’ю це може відштовхнути. Тепер я знаю таку свою особливість, а значить 
можу її контролювати. Додатково, я зміг це попрактикувати. 

 

Також корисним було зрозуміти факт, що моя природня агресія – це швидше 
плюс ніж мінус. І що я можу використати її на благо, якщо зможу направити її у 
правильне русло. 

 

Ще за час занять з Маріною я створив шедевральне резюме! 

 

Окремо хочеться сказати про тестування за методикою Хоган. Це був 
незабутній досвід. Мене завжди сильно цікавили різноманітні ефективні 
методики тестування. А особливо – наскільки чітко вони можуть відповісти на 
мої запитання до самого себе. Тести Хоган дозволили мені відповісти ссбі на 
запитання «Хто я?», «Як мене сприймають мої люди?», «Як себе сприймаю я?», 
«Які мої сильні і слабкі сторони як менеджера?», «Наскільки у мене розвинена 
бізнес-інтуіція і стратегічне мислення?», «Чи можу я їй довіряти?». 

	  


